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เอลนีโญ (El Nino) 

   เขียนบทความโดย บุศราศิริ ธนะ 
ตรวจโดย ดร.สงกรานต์ อักษร 

 เมื่อกล่าวถึงค าว่า “เอลนีโญ” หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไร แล้วส่งผลอะไรกับเราบ้าง เอลนีโญ

เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งสืบ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลมในบรรยากาศและการไหลเวียนของน  าในมหาสมุทร เราสามารถอธิบายอย่าง

ง่ายๆได้ดังต่อไป ในบริเวณเขตร้อนหรือบริเวณจากเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงละติจูดที่ 30 องศาเหนือ (หรือใต้) จะ

มีลมประจ าที่พัดอยู่เรียกว่า “ลมค้า” (tradewind) ซึ่งลมนี จะพัดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือในซีกโลกเหนือ 

จากละติจูดที่ 30 องศาเหนือมาทางเส้นศูนย์สูตร  และพัดในทิศตะวันออกเฉียงใต้ในซึกโลกใต้จากละติจูด 30 

องศาใต้มายังเส้นศูนย์สูตร การพัดของลมในทิศทางเช่นนี เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก จะพัดพามวลน  าใน

มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลซึ่งปกติแล้วจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอ่ืนเนื่องจากเป็นมวลน  าในบริเวณ

เส้นศูนย์สูตรอันเป็นบริเวณท่ีได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณละติจูดอ่ืนๆบนโลก ไป

รวมตัวกันทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ท าให้อากาศเหนือน  าทะเลในบริเวณดังกล่าวเกิดการลอยตัว

สูงขึ นกลายเป็นเมฆฝน ส่งผลให้ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีฝนตกชุกกว่าทางตะวันออกของ

มหาสมุทรแปซิฟิก  

 แต่ในบางปีจะเกิดความผิดปกติของลมค้าโดยลมค้าอ่อนก าลังลง ซึ่งสาเหตุของความผิดปกติยังไม่เป็น

ที่ทราบแน่ชัด ท าให้มวลน  าอุ่นจากทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนที่กลับมาทางตะวันออกมาก

ขึ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่กลับมาทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของมหาสมุทร ส่งผลให้ทางตะวันออก

มีฝนตกมากขึ น ในทางตรงกันข้ามทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรซึ่งเคยมีฝนตกชุมก็เกิดความแห้งแล้งเกิดขึ น 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1 การเคลื่อนที่ของลมเหนือผิวหน้าน  าทะเล

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ภาพบน) เป็นภาพ

การเคล่ือนท่ีของลมในภาวะปกติ ท าใหมี้ฝนตก

ชุกทางตะวนัตกของมหาสมุทร (ภาพล่าง) ลมคา้

อ่อนก าลงัลงท าใหก้ลุ่มเมฆฝนเคล่ือนท่ีมาทาง

ตะวนัออกมากข้ึน 

 



 

 

       

เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดร่วมกันจากกระบวนการที่มีความซับซ้อนระหว่างผิวน  าทะเลกับชั น

บรรยากาศบริเวณเขตร้อนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเล โดยมีรอบการเกิดไม่แน่นอนตั ง 

2-7 ปี ซึ่งการเกิดเอลนีโญในแต่ละรอบส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลมากน้อยแตกต่างกันไป  

 

 

 

 

 

 

การติดตามการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันมีการวางทุ่นลอยเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวน  า

ทะเลภายใต้โครงการที่เรียกว่า (TAO: Tropical Atmosphere/Ocean) ทุ่นลอยเหล่านี จะถูกวางบริเวณเส้น

ศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณ ดังภาพที่ 2 เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเล โดยมีทุ่นลอยอยู่

ประมาณ 70 ทุ่น นอกจากการตรวจวัดโดยอาศัยทุ่นลอยแล้วยังมีการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติชนิดอื่น

หรือจากดาวเทียม เป็นต้น ในปี 2000 โครงการ TAO ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น TAO/TRITON โดยการสนับสนุน

จาก NOAA  (National Oceanic and Atmospheric Administration) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

JAMST (Japan Agency for Marine-earth Science and TECHnology) ประเทศญี่ปุ่น 

ทุ่นลอยหรือการตรวจวัดจากเครื่องมือชนิดอื่น ๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเล

บริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งต าแหน่งของการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเล

บริเวณท่ีเรียกว่า NINO 3 จะเป็นบริเวณท่ีใช้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลได้ชัดเจน 

กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนที่มาทางตะวันออกมาขึ นก็จะท า

ให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ น ซึ่งหากอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลบริเวณ Nino 3.4 (ภาพที่ 4) มีการ

เปลี่ยนแปลงมากกว่า 0.5 องศาเซลเซียส ก็เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า เอลนีโญ นั่นเอง 
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ภาพที่ 3 ต าแหน่งการวางทุ่นลอยและเครื่องอัตโนมัติเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวน  า

ทะเลบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร มหาสมุทรแปซิฟิก 

 

 

 

ภาพที่ 4 Nino region 

  

ส่วนผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยเป็นผลกระทบทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน  าทะเล

เคลื่อนที่ออกไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ น ส่งผลให้อากาศเหนือบริเวณนี เกิดการลอยตัวและ

เกิดเป็นเมฆฝน ท าให้อากาศบริเวณทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีการก่อตัวของเมฆฝนน้อยลง ดังนั น

ในช่วงดังกล่าวท าให้อากาศบริเวณทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีความแห้ง

แล้งมากกว่าปกติรวมถึงประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความแห้งแล้วในช่วงเวลาที่เกิดเอลนีโญอาจ

มีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากมีปริมาณน  าที่เก็บเอาไว้ในช่วงฤดูฝนเพียงพอก็สามารถบรรเทาความ

แห้งแล้งดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามระยะเวลาของผลกระทบที่ได้รับจะเกิดขึ นหลังจากท่ีอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลใน

บริเวณตอนกลางของมหาสมุทรเกิดขึ นแล้วอย่างน้อย 1 – 2 เดือน ประเทศไทยจึงจะได้รับผลกระทบดังกล่าว 

มิได้เกิดขึ นในเวลาเดียวกันกับที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

 



 

 

 

นอกจากนี แล้วในปีที่เกิดสถานการณ์เอลนิโญนั น เส้นทางเดินของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแป

ซิฟิคตะวันตกในซีกโลกเหนืออันรวมไปถึงทะเลจีนใต้มักมีเส้นทางเดินที่ท่ีจะวกกลับไปในทิศตะวันออกแทนที่

จะมาทางทิศตะวันตก(recurving) อันท าให้ปริมาณฝนในบ้านเราที่จะได้รับจากอิทธิพลพายุหมุนเขตร้อนลด

น้องไปด้วย 

สถานะการณ์เดือนธันวาคม 2557 (ภาพที่ 5) ความผิดปกของอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลทางตอนกลางของ

มหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียสบริเวณ Nino 4 ถึง 0.5 องศาเซลเซียส

บริเวณ Nino 3.4 ส่วนบริเวณ Nino 1 + 2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย CLIMATE PREDICTION 

CENTER/NCEP/NWS ได้คาดการณ์ว่า โอกาสที่จะเกิดเอลนีโญ 50% – 60% ในอีกสองเดือนข้างหน้า 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวน  าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราสามารถติดตามการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ที่ 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/index.shtml 
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